
 

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY 

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 

2015 

7. volební období 

 

P O Z V Á N K A 

na seminář pod záštitou ústavně právního výboru, který se koná  
ve spolupráci s Vysokou školou Karlovy Vary  

 

na téma  
„Vyhodnocení zákona o obětech trestných činů  

a představení návrhu novely zákona“,  
 

  
který se koná v úterý dne 2. června 2015 od 9:30 hodin 

 

v budově Poslanecké sněmovny -  místnost č. 108, 

Sněmovní 4, 118 26  Praha 1 
 

 

Seminář zahájí a bude jím provázet členka ústavně právního výboru  

poslankyně Bc. Markéta Wernerová 

 

9:30 - 10:00 

 

Registrace (pouze s občanským průkazem) 

 

10:00 - 10:10 Úvodní slovo  

 

Bc. Markéta Wernerová 

 Uvítání rektorkou VŠKV 

 

Ing. Dana Roubínková, Ph.D. 

 I. blok  

10:10 - 10:30  

 Představení návrhu novely a řízení  

            o peněžité pomoci obětí trestných činů   

 

 

Mgr. Jakub Severa – ředitel odboru 

odškodňování, Ministerstvo spravedlnosti ČR 

 

Mgr. Jiří Kapras – odborný referent oddělení 

trestně právní legislativy, Ministerstvo 



spravedlnosti ČR 

 

10:30 – 10:50  Zhodnocení dosavadní aplikace zákona PaedDr. Jitka Čádová – ředitelka Probační a 

mediační služby České republiky 

  

10:50 – 11:10  Zhodnocení dosavadní praxe plk. JUDr. Michal Mazánek – náměstek 

ředitele krajského ředitelství pro SKPV 

 

11:10 – 11:30  Zkušenosti s aplikací zákona Mgr. Petra Vitoušová – prezidentka Bílý kruh 

bezpečí    

 

11:30 - 11:50 Debata  

 

11:50 – 12:10 Přestávka na kávu 

 

 

 

           II. blok – odborný garant prof. JUDr. Ing.  Viktor Porada, DrSc.           

12:10 – 12:30  

 Procesní postavení zvlášť zranitelné  

            oběti – dítěte v přípravném řízení  

            trestním 

 

 

 

JUDr. Milan Šubrt, Ph.D. - vedoucí oddělení 

trestního práva Katedry trestního práva, 

kriminalistiky a forenzních disciplín VŠKV 

 

 

12:30 – 12:50  Psychologické aspekty pomoci  

            obětem trestných činů 

 

doc. PhDr. Stanislav Nečas, CSc. - prorektor 

pro rozvoj a vnější vztahy VŠKV, vedoucí 

oddělení forenzních disciplín Katedry 

trestního práva, kriminalistiky a forenzních 

disciplín VŠKV 

 

 

12:50 – 13:10  Možnost uplatňování náhrady  

            škody oběti v trestním a  

            civilním řízení 

 

JUDr. Věra Říhová – advokátka, Katedra 

trestního práva, kriminalistiky a forenzních 

disciplín VŠKV 

 

13:10 – 13:30 Debata  
 

 

13:30 – 13:35 Závěrečné slovo Bc. Markéta Wernerová 

 

 

          

Účast prosíme potvrdit na e-mailovou adresu palmaii@psp.cz 

 

Vstup do budovy (vchod Sněmovní 4) s platným občanským průkazem. 

 

          Bc. Markéta Wernerová, v. r. 

                 členka ústavně právního výboru 

 

mailto:palmaii@psp.cz

